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Pojmenování (název) životní situace 
  

Žádost o vydání rybářského lístku 
  

Základní informace k životní situaci  

Rybářský lístek musí mít každá osoba provádějící lov ryb v rybářském revíru. Rybářský lístek vydává 

občanům České republiky obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel o 

vydání rybářského lístku trvalý pobyt, případně cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti. 

Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky s platností na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku 

ode dne vydání a jeho vydání podléhá správnímu poplatku. 

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 
O vydání rybářského lístku žádá žadatel prostřednictvím vyplněné žádosti o vydání rybářského lístku. 

Vyhotovený rybářský lístek je žadatel, případně jeho zástupce, povinen převzít osobně. 

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 
Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti z oblasti 

rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, prokázané osvědčením o získané 

kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství ČR  k ověřování 

znalosti žadatelů  pro vydání prvního rybářského lístku. Pověření získal Český rybářský svaz, územní 

svaz Středočeského kraje, který jej delegoval na příslušné ZO Českého rybářského svazu.  

Další rybářský lístek  se vydá žadateli, prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem, popřípadě 

jiným dokladem  osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku.  

Cizinec se může prokázat rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, 

jehož je občanem. 

  

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 
Podáním písemné žádosti na předepsaném formuláři s přílohou starého rybářského lístku nebo 

osvědčení pro vydání rybářského lístku.   

 

Na které instituci životní situaci řešit 
Městský úřad Rakovník  

Odbor životního prostředí 

269 18  Rakovník, Husovo náměstí 27  

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 
Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí  

Na Sekyře 166/II, 269 18  Rakovník 

2. patro, oddělení zemědělství a lesního hospodářství 

referent - myslivost, rybářství - dveře č. 218,  tel.: 313 259 230 

 

Úřední dny:  

pondělí     8:00 – 17:00 hod. 

středa       8:00 – 17:00 hod.  

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou  

Při vydání prvního rybářského lístku:  

 vyplněná a podepsaná žádost 

 osvědčení o získané kvalifikaci 



 občanský průkaz – pokud jej vlastní 

 doklad o zaplacení správního poplatku 

 

Při vydání dalšího rybářského lístku: 

 vyplněná a podepsaná žádost 

 dříve vydaný rybářský lístek, případně jiný doklad osvědčující, že již byl držitelem rybářského 

lístku  

 občanský průkaz– pokud jej vlastní 

 doklad o zaplacení správního poplatku 

  

Při vydání rybářského lístku cizinci: 

 vyplněná a podepsaná žádost 

 dříve vydaný rybářský lístek, případně jiný doklad osvědčující, že již byl držitelem rybářského 

lístku, nebo rybářský lístek, licence nebo obdobný doklad, vydaný ve státě, jehož je občan 

 cestovní  pas 

 doklad o zaplacení správního poplatku 

  

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 
Předepsaný formulář  žádosti o vydání rybářského lístku je k dispozici na odboru životního prostředí 

Městského úřadu Rakovník nebo na webových stránkách úřadu www.mesto-rakovnik.cz 

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

Správní poplatek se uhradí hotově v pokladně Městského úřadu Rakovník. (položka 14  zákona č. 

634/2004 Sb., o správních poplatcích .) 

                                                     1 rok                        3 roky                         10 let 

osoby do 15 let                              50,--                        100,--                          500,-- 

osoby nad 15 let                          100,--                        200,--                          500,-- 

osoby studující rybářství a 

osoby zajišťující rybářství 

v rámci svého povolání, funkce     50,--                        100,--                          250,-- 

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení 
Žádost bude vyřízena na počkání, pokud žadatel předloží všechny doklady, ve složitějších případech 

do 30 dnů. 

   

Podle kterého právního předpisu se postupuje 
č. 99/2004 Sb., Zákon o rybníkářství, výkonu  rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských 

rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) – v platném 

znění ) dále jen „ zákon o rybářství“). 

č. 197/2004 Sb., Vyhláška k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu  rybářského 

práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých 

zákonů (zákon o rybářství) – v platném znění. 

   

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují 
V případě rybářských lístků „kladné rozhodnutí“ není obvykle vydáváno samostatným správním 

rozhodnutím, ale přímo vydáním rybářského lístku. V případě negativního rozhodnutí se vydává 

správní rozhodnutí, které musí obsahovat i poučení o odvolání. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne 

oznámení takového rozhodnutí ke Krajskému úřadu Středočeského kraje u správního orgánu, který 

toto rozhodnutí vydal.   

 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 
Kdo loví ryby bez rybářského lístku, dopouští se: 

 přestupku podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona o rybářství,  

     hrozí mu pokuta do 30 000,- Kč. 

http://www.mesto-rakovnik.cz/


 

 trestného činu podle § 178a zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona v platném znění, hrozí mu: 

- trest odnětí svobody až na 2 roky nebo 

- peněžitý trest nebo 

- zákaz činnosti nebo 

- propadnutí věci nebo 

- odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let a propadnutí věci   

 

Za správnost popisu odpovídá útvar 
Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí 

  

Kontaktní osoba 
referent - myslivost, rybářství, č. dv. 218, tel.: 313 259 230 

  

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 
13. 9. 2007  

 

Popis byl naposledy aktualizován 
13. 9. 2007  

 

Datum konce platnosti popisu 
Nestanoveno 

  

  

 


